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Feliĉa 76-a U.K. en Norvegio

Jes, mi sentis min tute feliĉa dum la U.K. en Bergeno, kaj ne nur tie sed ankaŭ dum mia 
partopreno en la Antaŭ-Kongreso en la belega ĉefurbo Oslo. Mi alvenis tien la 24-an de 
julio; dum la flugado ekde Madrido al Oslo, kun unuhora haltado en Kopenhago, mi estis 
akompanata de miaj gesamideanoj el Avilĉs, Nikolas kaj ties edzino Marfa-Luisa. La unuan 
nokton ml gastis en la Hotelo Nobelo, luksa hotelo en centra strato; poste ml 
translokigis al la Hotelo Eŭropo, ankaŭ en centra loko, kie mi renkontigis kun multaj 
gesamideanoj partoprenantaj en la Antaŭ-Kongreso. Mi renkontiĝis kun mia amiko Juan 
Liceranzu el Bilbao. Dum nla tri-taga restado en la ĉefurbo ni promenis tra stratoj, 
havenoj, parkoj...
Vigeland-Parko havas ducent skulptaĵojn; la nomo de la parko rilatas al fama skulptisto 
Gustav Vlgeland. NI vizitis ankaŭ muzeojn kiel Kontlkl kaj Fram kle oni eksponas vikingajn 
Ŝipojn, kaj Holmenkollen, glacio-ludejo de Olimpiaj Ludoj.
Lasta tago post matenmanĝo, trajna foriro de Oslo, laŭ la fama Bergensbanen, al la U.K. 
La irado daŭris 8 horojn, dum la veturado ni povis admiri belegajn pejzaĝojn.
Se oni povas diri ke Oslo estas Ĉarma urbo, Bergeno estas rava urbeto: samkiel en la 
ĉefurbo, tle mi vidis belegajn knabinojn; ĉiuj ĉi inoj ŝajnas faritaj laŭ la sama 
modelo (ml gratulas la gepatrojn pro tla produktado). Ml povis Interparoli kun luj el lli 
en mia nacia lingvo ĉar multaj el ili bone konas la hispanan tial ke ili “somerumadis" dum 
la vintro en niaj insuloj aŭ en la Suna Marbordo de nia lando. Nia restadejo troviĝas tre 
proksima al la haveno, trankvila loko, tipa kvartalo; tle estas antikvaj konstruaĵoj 
kiujn mi priatentis kelkfoje dum mia promenado al la hotelo
En la kongresejo la etoso estis la kutima de tiaj okazoj: la gesamideanoj ĝoje salutadis 
unuj al la allaj, estis por mi surprizoj pro neatenditaj renkontigoj kun geamikoj kies 
partopreno en la U.K. mi ne esperis. Polaj gesamideanoj veturis per aŭtobusoj dum tri 
tagoj; ilia restadejo estas granda ĉambro kie oni dormadas sur la planko enmetitaj en 
dormosakoj; preskaŭ cento da virinoj dormadis tiamaniere; Ja, estas merito-plena ilia 
granda dediĉigo al Esperanto.
Ankaŭ la litovianoj spertis malfacilaĵojn pro la burokrataraj leĝoj; ili ne povis 
elŝipiĝi pro manko de unu dokumento, la aŭtoritatoj ne permesis al lli eliri el la ŝipo 
dum tri tagoj: ili alvenis al la kongresejo preskaŭ meze de la Kongreso-daŭro.
La nombro da partoprenantoj en la 76-a U.K. atingis la numeron 2.295, kiu estis asignita, 
precize, al lu hispana viro. En bela kaj moderna konstruaĵo okazis la kongresaj sesioj. 
Grieghallen estas la nomo de tiu loko, situata apud la laketo de la parko, ankaŭ proksime 
de la stacidomo. NI disponis je granda salono kun 2000 sidlokoj tre komfortaj, krom allaj 
salonetoj kaj grandaj spacoj en la teretaĝo kaj unua etago, kle okazis la balo, lunde, 
ĝis noktomezo. Ankaŭ en la Studenta Centro okazis diversaj aktoj en du salonoj nomataj 
Privat kaj Lapenna. En ĉi tiu sama loko estis dum la kongreso-tagoj manĝejo en kiu 
partoprenis plejparto el la kongresanaro kluj akiris, per antaŭvendltaj kuponoj, bongustan 
kaj abundan manĝaĵon: iutage mi renkontiĝis kun kelnero kiu parolas la hispanan lingvon, 
tial mi povis en ĉi okazo elekti pli bone la menuon: viando, fiŝo, supo, legomoj, k.t.p. 
Ml devas ne forgesi laŭdi la salmon, delica fiŝo kiun ml gustumis, dum ekskurso. Tiuokaze 
mi sidis apud mia japana korespondantino: ŝia esprimo dum la salmo-manĝado similis 
kvazaŭ ŝi estus eniranta en paradizo.
En la malferma sesio de la Kongreso salutis, nome de la hispana esperantistaro, la 
eksprezidantino de HEF, doktorino Rafaela Umena, ŝi evidentigis, kiel kutime, Ŝian 
superregadon de la lnternacia Lingvo. En alla akto nia nuna Prezidanto, Antonio Alonso 
NHrtez, raportis pri la Esperanto-Movado en nla lando; Je la flno de tiu interveno li 
estis longe aplaŭdata pro Ŝia kvalita kaj interesa parolado. En la ferma akto de la 
Kongreso unu estrarano de UEA certigis la celebradon de la U.K. de la jaro 1993 en la 
hispana urbo valencio; ĉiuj gehispanoj en la kongresejo aplaŭdis kun granda gojo tiun 
deklaracion.
Ekskursoj, artaĵoj, prelegoj, bankedoj, balo, diservo... ĉio estis en bona ordo. Mi 
povus pritemi ĉiujn ĉi aktojn, tamen multaj aliaj revuetoj, ĵurnaloj k.s. povas 
priskribi pli bone ol mi tiujn sesiojn: ankaŭ aliaj partoprenintoj povas perbuŝe rakonti 
laŭ iliaj vidpunktoj. Mi preferis priskribi miajn travivaĵojn. Mi estis tre feliĉa en 
Norvegio pro la afableco kaj atentemo kiun la genorveganoj dediĉis al ni dum tiuj tagoj. 
Koran dankon al Ĉiuj!

GijOn, Oktobro - 1991
Julio Argŭelles



Kio minacos nin?

Sen atmosfero ne eblus la vivo surtere.

En la aertavoloj rete ĉiraŭante nin, 
troviĝas sufiĉe da oksigeno por spiri. 
Malproksime de tiuj vidataj nuboj, je alteco 
de 25 kilometoj, kuŝas la ozontavolo. Tuj 
super la nuboj troviĝas ankoraŭ oksigeno.

La senlima sunbrilo tie transformas la 
oksigenon en la duoble fortan oksigenon, 
nomata ozono. Tiu ŝtofo absorbas 
ultraviolajn sunradiojn.

Malalte ĉe la tero la homoj kaj la 
bestoj ja suferus pro iom da ozono; tio estas 
agresiva gaso, kiu difektas nian haŭton kaj la 
foliojn de la kreskaĵoj. Sed kontraŭe, alte sur 
la ĉielo, la ozono estas urĝe necesa. La 
ozontavolo filtras la ultraviolajn sunradiojn, 
kiuj alie povus detrui la surteran vivon.

Nun estas pruvite, ke la ozontavolo 
dum dek jarojn maldikiĝis mondvaste jam 
kelkajn procentojn. Eĉ super la suda poluso 
troviĝas granda truo. Tiel la damaĝantaj 
ultraviolaj sunradioj facile povas penetri tra la 
ozontavolo. Usonaj sciencistoj antaŭdiris ke 
ĉiu procento da maldikaĵo kaŭzos pli da 
haŭtkancero. Ankaŭ la okulmalsano 
katarakto okazos pli ofte. La plantoj havos 
kreskomalhelpon.

Por tri kvaronoj la korodado de la 
ozontavolo estas la kaŭzo de KFK-oj 
(karbono fluoro karbonhidrido), ankaŭ 
konataj per la nomo "freono". La restaĵon 
okazigas halonoj, kiuj estas en kelkaj 
brulestingiloj. Tiuj ŝtofoj havas vivdaŭron je 
pli ol cent jarojn. Tio donas al la gasoj la 
ŝancon leviĝi ĝin, disvastigi ĝin tra la tuta 
mondo kaj aperi je grandega alteco super la 
nubojn.

Tie, sub la influo de la sunradioj, la 
KFK-oj kaj la halonoj forigas la ultraviolan 
radiadon surtere.

La danĝerajn KFK-ojn ni konas kiel 
premgason en la ŝprucskatoloj. Sed ĝi ankaŭ 
troviĝas en fridujoj. La industrio uzas la 
gason grandamase por ŝaŭmigi plaston. Ni

ANONCOJ

Mi disponigas mian apartamenton por 
reciproka gastigado aŭ kontraŭ pago de mia 
loĝejo dum Universala Kongreso de Esperanto 
en Hispanio. Interesitoj skribu al:

Inĝ. Maria Taŝeva - dlegito de UEA. 
Bloko 620, Vhod "b", ap. 54, etaĝo 1-a 

1336-Sofia, BULGARIA

Helpo al afrikaj esperantistoj.

La esperantistoj el Montpellier 
organizas kampanjon por disvastigi 
Esperanton en Afriko, lli jam havas pli ol 340 
perkorespondajn lernantojn en diversaj landoj 
el Afriko kaj celas plialtigi tiun nombron, sed 
ili bezonas financan helpon. Por tiu celo ili 
kolektas aj vendas poŝtmarkojn, ĉu vi volas 
helpi ilin? Sendu al Esperanto-Kurso BP, 
7073- F 34080-MONTPELLIER (Francio) ĉiajn 
poŝtmarkojn novajn aŭ uzitajn. La Afrika 
Servo de tiu Esperanto-Grupo jam 
antaŭdankas vin, viajn sendojn kaj 
solidarecon!

ofte retrovas ĝin kiel pakmaterialon, en 
matracoj kaj kusenoj kaj kiel izolmaterialon 
por loĝkonstruado.

La mondvasta detruigo de la 
ozontavolo pro KFK-oj estas nenecesa 
katastrofo; ekzistas sufiĉe da alternativoj. 
Multaj produktoj estas aĉeteblaj en potoj aŭ 
premtubetoj. Se oni deziras ŝpruĉi, ankaŭ 
aerpumpileto taŭgas kaj ekzistas ankaŭ 
senriskaj premgasoj por plenigi la ŝpruncilojn.

Pro agado de medioprotektaj grupoj la 
nederlandaj fabriistoj nun produktas 
ŝprucskatolojn sen KFK-oj.

Kiel izoladmaterialo por la 
loĝkonstruado oni povas uzi pli bone 
truhavajn betonŝtonojn aŭ materialon el 
ŝtonfadenoj (ŝtonlano). Por ŝaŭmigi plaston, 
se necese, ekzistas ankaŭ pli sendanĝeraj 
gasoj. Fridujoj kun sendanĝeraj 
malvarmigantaj ŝtofoj ankoraŭ ne estas 
aĉeteblaj. En Nederlando, espereble ankaŭ en 
aliaj landoj, aĉetinte novan, oni povas 
prezenti sian malnovan fridujon al specialaj 
lokoj, kie la danĝera ŝtofo estos elkranita por 
reuzo.

Laŭ informo de "Medidefendo" (Amsterdamo).



Dankemo

Mi priskribos iun okazaĵon, en kiu klare evidentiĝas kaj manifestiĝas esperantista 
solidareco kaj la nobla karaktero de la esperantisto Julio Argŭelles Garcia el Gijon, 
Hispanio, mia delonga korespondanto.
La sesa de Septembro 1991 mia 16-jara nepino Desislava (Desi), esperantistino, trejnis en 
najbara parko en Sofio, kle ŝi loĝas. Subite dum la trejnado lu hundo mordis Siajn 
krurojn. Ekzistis danĝero, ke ŝi malsaniĝu je rabio. Nuntempe en Bulgario ne ekzistas 
kontraOrabia serumo. La knabino kaj ties gasamfamilianoj estis ege timigitaj. Tre 
maltrankviligita mi kuraĝis telefoni al mia amiko Julio kaj peti al II helpon. Li 
promesis kaj post du tagojn li anoncis pertelefone ke per la Hispana Ruĝa Kruco li 
sendas per aviadilo dozon de kontraOrabia serumo al Sofio, ĉiuj ni atendis la ricevon de 
la savanta kuracilo, ĉar la llmtago por ties aplikado pasis...
La kuracilo alvenis en difinita tempo. La doktoro kuracas desi-n kaj Ŝi resaniĝos. 
Konante nian maltrankvilecon, Julio Argŭelles kelkfoje parolis kun ni per telefono kaj 
tiamanlere trankviligis kaj kuraĝigis nin.
Jen. unu juna vivo estas savita dank' al Esperanto kaj al la nobla agmaniero de tiu 
sindona esperantisto.
Tie Esperanto helpas la homojn kaj la popolojn.
Mi esprimas mian grandan dankemon al Julio Argŭelles kaj al la Hispana Ruĝa Kruco.

Gabrovo, la 20-an de Septembro - 1991
Bojana Prodanova

Solidareco? Frateco?, Homeco?

Sabate, la 31-a de Aŭgusto de 1991, ml ricevis telefonalvokon el Bulgario. Mla 
korespondamikino Bojana Prodanova petis al mi kun granda aflikto ke, se Meblus, mi sendu 
vakcinon kontraŭrabian tial ke Sia nepino Desislava, ankaŭ mia korespondantino ekde antaŭ 
kelkaj jaroj kiam Si komencis ŝian studadon de nla lnternacia Lingvo, nun 16-jaraĝa, 
estis mordita de hundo kiu poste mortis pro rabio. Oranda nervozemo invadas mian personon 
ĉar la limtempo finiĝos venonta ĵaŭdo. Tuj mi telefonalvokis al la centralo de la Ruĝa 
Kruco, sed vane, neniu respondas; ml alvokis Iun amikon apartenanta al tiu socio, li 
respondis al mi ke dum la sabato vespere kaj la dimanĉo neniu laboras en la oficejo, nur 
deĵorantoj en hospitaloj kaj aliaj postenoj por urĝecoj pro akcidentoj... Mi 
telefonalvokis ankaŭ al la entrepreno por urĝaj transportoj; la deĵorantino en la 
oficejo diras ke ne eblas la transportado de pakaĵoj pro la libertempo dum la 
semajnfino. Do ĝis la lundo eblas fari nenion; pliakcentiĝas mia nervozeco...
Ml ankoraŭ ne aĉetis la vakcinon, ml havas certecon ke ml povos facile akiri ĝin en iu 
ajn apoteko. La vera problemo estos la transportado de la kuracilo al Bulgario, sed... 
kiel tion fari? Mi alvokis la prezidanton de Astura Esperanto Asocio, eble li povos 
konsili al mi. Li sugestis ke vi telefonalvoku al la Bulgara Ambasadejo en nla lando, eble 
ili trovos iun manieron sendi la pakaĵeton. Denove mi prenis la telefonon por komunikado 
kun la Ambasadejo de la lando de mia amikino. Respondis al mi viro al kiu mi rakontas la 
situacion. Ankaŭ el tle oni respondis al ml ke neniu laboras dum tiuj semajnfinaj tagoj, 
li estas nur deĵoranto kaj ne povas solvi la problemon, sed... li konsilis ke mi alvoku la 
direktoron kaj subdirektoron de la Flug-Kompanio BALKAN, eble ili povos solvi tiun aferon. 
Mi notis la telefonnumerojn kiujn la afabla deĵoranto komunikis al ml. Nova pertelefona 
alvoko al la hispana Cefurbo por interparoli kun la subdirektoro de BALKAN- Feliĉe mia 
alvoko trafis lin en sia hejmo, sed... li ne povas aranĝi la sendadon ĉar ne estas 
permesate al la flugistoj de tiu kompanio transdoni lu ajn dokumento aŭ pakaĵo al iu ajn 



en Sofio. Mi humile petlnslstls pro la urĝeco de la afero ĉar de tiu sendo dependas la 
vivo de unu bulgarino, preskaŭ infanino. "Ne gravas", respondis al mi tiu persono, "mi 
povas fari nenioni".
Mi denove demandis al mi mem: Kion mi povas fari?. Feliĉe venis al ml ideo. Ml telefone 
alvokis kelkajn gesamideanojn el Madrido. Mi sukcesis interkomunikiĝi kun samideanino 
Carmen Suarez kaj de tiam ŝi sindoneme prenis la aferon kiel propra; ŝi diris al mi: 
"trankviligu, ml solvos la problemon". Ni interakordis ke Je la nokto ml denove telefonos 
al Ŝi por ekscii pri la rezulto de Ŝiaj demarŝoj.
Je la 23-a horo pertelefone ŝi komunikis al mi ke ankoraŭ ne estas solvita la situacio 
ĉar nova cirkonstanco malfaciligas nian aferon. La apotekisto informis al ŝi ke tiu 
kuracilo devos esti transportita en kondiĉoj de tre malalta temperaturo por ties 
konservado; post tri horoj for de la glaciujo la vakcino perdas sian efikon. Do, ŝi 
konsultis ĉe ia "Ruga Kruco" kaj oni respondis al Si ke tiu servo ne povas okupigi pri 
tia sendaĵo ĉar ilia zorgado efektiviĝas nur okaze de katastrofoj kaj epidemioj kiuj 
rilatas al granda homamaso; ili ne povas okupiĝi pri privataj problemoj. SI diris al mi 
ke eble venonta lundo estos aliaj eblecoj por sendi tiun kuracilon; SI vizitos aliajn 
entreprenojn: ni devos atendi ĝis la lundo. Ni disponas ankoraŭ je ioma tempo ĝis la 
ĵaŭdo.
Lunde. Dum la mateno samideanino Carmen vizitis agentejon de BALKAN por demandi kiel ni 
povos sendi la pakaĵon, lu sinjorino respondis ke tio ne eblas, kaj ke neniu informis al 
ŝi pri tiu afero. Je plia persisto de Carmen en sia klopodo, la oficistino abrupte 
respondis al nia samideanino per malafablaj kaj maldecaj flvortaĉoj ne Indaj esti 
transkribitaj sur Ĉi tiu papero. Sekve samideanino Carmen vizitis la Centran Oficejon de 
UNESKO kie oni kosills kaj provizis al Si adresojn de kelkaj Institucioj: "Kuracistoj sen 
landlimoj", "Manoj kunigitaj", k.s. Finfine, denove en la ejo de la "Ruga Kruco", unu 
persono alprenis la aferon humanisme; la sindonema intereso de nia samideanino vekis alies 
intereson kaj sindonemon, lu homo de tiu institucio fine solvis la problemon; li 
telefoanalvokls iun konatan de II doganiston, kaj kun li Interparolis dumlonge. Post 
ĉi-tiu konversacio Ĉio estis solvita: la doganisto sendos la pakaĵon al iu doganisto en 
Sofio, kaj ĉi-tiu transdonos la kuracilon al ia "Ruga Kruco" en Bulgario en tiu 
ĉefurbo. Preparita la pakaĵo en la ejo mem de la "Ruga Kruco" en Madrido, kun 
surgluitaj etikedoj de tiu institucio, tiu homo propramane transdonis ĝin al la doganisto 
en la flug-haveno.
Merkrede. La vivo de mla juna korespondantino estis savita. Esperanto estas iom pli ol 
komuna lingvo: ĝi enportas ideon de homaranismo.

Julio Argŭelles (GijOn)

Esperantista Movado; iom pli ol kongresado

Malfeliĉe la nuna mondo ne alportas al ni multajn ĝojkialojn. ĉiutage la presaro 
informas al ni pri abundaj okazintaĵoj en kiuj manifestigas la plej malbonaj ecoj de la 
homa naturo; terorismo, subpremo, perforto, reapero de la rasismo en Eŭropo kaj en multaj 
lokoj en la mondo... eĉ militoj ne mankas al nia mondo en la nuna tempo...
En tiu kunteksto, alportas grandan ĝojon la ekscio pri okazaĵoj kiel la supre raportita. 
Kiam tiom abundaj ekzemploj de interhoma malamo kaj malsolidareco atestas kontraŭ nia 
specio, mi kontente konstatas ke tamen estas en nia mondo homoj kiuj kondutas fratece 
kaj solidarece. Mi deziras nur deklari ke mi multe fieras aparteni al homa kolektivo, la 
geesperantistaro, en kiu estas personoj kiel Carmen Suarez kaj -Julio Argŭelles. Ke tiaj 
personoj estu por mi ĉiam vivo-ekzemplo.

F.Castafto (Gijon)



IAHUMA
MUENCHEN (Munkeno), la 3-a de aprilo-1991. 

frumatene je la sesa, ankoraŭ iomete dormemaj 

ni sidas en la granda flugmaŝino Boeing 757 

kune kun 198 aliaj pasageroj. La aviadilo 

ekrulas, rapide atingas la 260 km/h, kiuj 

estas necesaj por ke la maŝino povu levigi 

sin al la aero. Post relative mallonga tempo 
ni jam estas en alteco de pli ol 10 000 metroj 

kaj kun rapideco de 870 Km/h ni flugas en 

direkto de Svisio, SudFranclo. Jam la kvaran 

fojon mi volas ferii en la Kanariaj Insuloj, 

por la trian fojon akompanas min Amelia, 

ĉl-foje ne Tenerife estas nla celo sed la 

najbara, pli malgranda insulo LA PALMA. Post 

kvar horoj kaj duono ni surteriĝas, la mal- 

granda flughaveno funkcias nur ekde antao tri 

jaroj. Post nur duonhora veturado per aŭtobuso 

ni alvenis en nian ferian lokon, la t.n. 

"Hacienda san Jorge" (Sankta Georgo) kaj ni 

tuj povis konstati, ke dum la sekvaj tri 

semajnoj ni loĝos en vera paradizo. Sur 

deklivo estas dometoj lao kanaria stilo, Inter 
palmoj kaj multaj aliaj eksotikaj arboj kaj 

kreskaĵoj. Meze en tiu trankvila, romantika 

vilago estas malgranda lago por banigi en marakvo. La apartamentoj kun log- kaj dorm- 

ĉambro, banejo, kuirejo kun Ciuj instalaĵoj kaj balkono. Neniam ĝis nun ni loĝis tiel 

komforte. La ĉefurbo "Santa Cruz de la Palma" troviĝas nur distance kvar kilometroj, sed 

bedaŭrinde gi estas atingebla nur tra aŭtostrato. Tiamaniere Jam la unuan tagon ni 

rimarkis ke la publikaj transportbusoj ankoraŭ ne estas estas tre taŭgaj. Nur trafikas 

malmultaj aŭtobusoj, ne ekzistas montriloj por haltstacioj, la aŭtobusoj nek havas 

numerojn nek ŝildojn informante kien ili veturas; oni devas demandi la ŝoforon. Pro tio 

multaj turistoj luas aŭtomobilon, ja ekzistas multegaj agentejoj tiucele. Sed ni preferas 

motorbiciklon, oni vidas pli de la pejzaĝo, tiel oni ne damaĝas la naturon. Krom tio 

jam ekde antaŭ multaj Jaroj mi ne plu kondukis aŭtomobilon. Do, Jam la unuan tagon ni 

promenis en la urbeto, vere vidinda kun belaj malnovaj domoj: menciinde estas la tipaj 

lignaj balkonoj. En imitaĵo de la karavelo "Santa Marfa" de K.Kolombo trovigas interesa 

muzeo pri ŝlpveturado, navigacio, ĉiam denove ni ankaŭ demandis ĉu oni povas le lui 
motrobiciklon. Kaj ĉiam la sama respondo: aŭtomobiloj jes, "motos" ne. Finfine en "bar” 

ni havis veran feliĉon. Kelnero ofertis al ni sian veturilon. Estis ege malgranda, 70 cm. 

sed taŭga por du personoj. Dum la sekvantaj 18 tagoj per tiu "Mlnr-motorbicikleto ni 
vidis multe, havis belajn sed ankaŭ malagrablajn travivaĵojn.

Komencis, ke jam post du tagoj difektiĝis la kupilo. Sed ni trovis mekaniston, kiu 

reparis ĝin eĉ Je la sabato vespere, ĉiutage ni nun startis matene, ĉar la tuta Insulo 

konsistas el montaroj, ni tuj devis veturi supren, la maŝineto diligente sed tre 

malrapide transportis nin alten. Sed kelkfoje mi timis, ke la malgranda motoro mortus kaj 

de tempo al tempo ni haltadis kaj faradis paŭzon. Alveninte ĉe nla taga celo ni migris 

multajn horojn. En la malsupraj regionoj ni venis tra bananaj plantejoj, abundaj Ĉirkaŭ 

la vilaĝo Tazacorte. Ni vidis arbojn kun figoj, avokadoj, papagoj, mispeloj, kaŝtanoj 



(maronoj). Erikoj tle kreskas kiel arboj, ĉiam 

denove palmoj, kvazaŭ vidindaĵo estas la 

araukaria kaj draka arboj kun siaj bizaraj formoj. 

Kaj eie floroj, flavaj, bluaj, rugaj, blankaj. 
Pli alte ni migris en senfinaj pin-arbaroj. 

La pingloj de la kanariaj pinoj estas pli ol 

30 centimetrojn longaj! En la suda pinto, ee 

la vilago Fuencaliente ni supreniris al iuj 

estingiĝintaj vulkanoj, migris ĉirkaŭ ties 

krateroj, estis sur la pinto de la "Tenegula", 

kiu eruptis lastfoje en la jaro 19711 Ni 

marŝis tra mallarĝaj faŭkoj, unika travivaĵo 

estis la "Barranco del Agua" (Krutejo de la 

Akvo) proksime de "Los Saŭces". ĉe ambaŭ flankoj 

altaj, vertikalaj rokmuroj, sed kreskaĵkovritaj 

de filikoj, lianoj...

La plej granda vidindaĵo de "La Palma" estas 

la "Caldera de Taburiente", iama grandega vulkan- 

kratero sed nun kun multe da vegetaĵoj, arboj, 
kreskaĵoj... unu el la plej grandaj krateroj 

de la mondo, kun 10-kilometra diametro, 1.800 

metroj Je profundeco. Sole migri tle estus 

dangera, povas ankaŭ okazi, kaj tuj falas 

nebulo en tiu granda funelo kaj ne plu povus 

orientiĝi. Do, ni partoprenis kun organizita 

migradgrupo, ses horoj ni migris 3ur montvojetoj 

kaj riveretaj fluejoj; neforgesebla travivaĵo. 

La randon de la kratero formigas ankaŭ la plej 

altan monton de la insulo, 2 426 m. la "Roque

de los Muchachos". Ni povis kunveturi kun nordgermanaj geedzoj per ilia luita aŭto ĝis 

la pinto, de tiu unika superrigardo, ni eĉ vidis la Telde, la plej alta mondo de la 

najbara insulo Tenerife Poste ni veturis parte sur timigaj montstratoj al Oarafla, en la 

norda regiono kun rava pejzaĝo. Migrante sur alte situantaj vojetoj ni povis malsupren- 

rigardi al la blua maro, la Atlantiko. Feliĉaj tagoj, tamen okazis ankaŭ malagrablaj 

surprizoj Ĉe parko meze en arbaro oni Stelis al ni unu el niaj helmoj. Por la lastaj 

tagoj ni ne plu volis aĉeti novan, fakte dufoje policistoj haltigis nin, ĉar Amelia ne 

portis la devigan helmon. Sed ŝi kun multaj hispanaj vortoj klarigis nian dilemon kaj oni 

nur admonis nin En la vilago "El Paso" ni fiksis la motorbicikleton per ĉeno al 
lanternfosto sur trotuaro. Kvankam ni ne ĝenis la piedirantoj, restis sufiĉe da loko por 

preterpasi, malbonhumora viro insultis nin. Kiam ni post la migrado revenis, ni devis 

konstati ke la "moto" estis difektita. La kablo de la sparkilo estis elŝirita, la fermiga 

ŝraŭbo de la transmisiilo mankis. Tion ni nur rimarkis hejmenveturinte, niaj pantalonoj 

estis malpuraj, do ni perdis oleon, ŝajnas, ke la Insultinte volis "punigi" nin per krimaj 

metodoj. Sed estis esceptoj. Entute la "Palmeroj" estis tre afablaj, gastamaj Ofte okazis, 

ke kamparanoj, kun kiuj ni babilis, invitis nin al siaj dometoj kaj ofertis al ni ion por 

manĝi aŭ trinki.

Kiam ni reflugis ni povis vidi la neĝkovritan montojn de la Pirineoj kaj de la Alpoj. 

Tamen ni tiam ne povis antaŭsenti, ke hejme ne atendis nin printempa vetero, kiel ni 

kredis, sed ankoraŭ multaj semajnoj kun malvarmeco kaj pluvo. Kaj ni sopiris la agrablan 
klimaton de la Kanarioj kun suno kaj varmeco!

ALFRED G1SSIBL



Maja kaj fratinoj

Mi sidas en duonluma ĉambro, kaj 
iomete mi ripozas. Mia rigardo vagadas tra la 
ĉambro, kaj finfine haltas sur unu granda 
telero kun kelkaj strioj, staranta en la mezo 
de la malalta rektangula tablo.

Hoi, jes, Maja Hadler donacis ĝin al 
mi antaŭ kelkaj jaroj, kiam estis preta forlasi 
nian urbon kaj reveni al naskiĝurbo, al 
Ljublijana, al Slovenio. Tiu ĉi argila telero ne 
estis nova, sed estis donaco al mi, al ŝia 
klasgvidantino, en la momento de nia disiĝo.

Mi rememoriĝis al multaj detaloj. Estis 
Septembro, kaj en mia kvina klaso venis 
nova 11-jara lernantino. La patrino 
akompanis ŝin, kaj sciigis min ke Maja ne 
parolas tute bone serban lingvon, ĉar antaŭ 
unu jaro ili translokiĝis el Ljubljana, kie ŝi 
parolis slovenan lingvon. Ankaŭ la patrino 
informis min ke ŝia edzo forlasis ŝin kun tri 
knabinoj, kaj ŝi venis al nia urbo preskaŭ 
hazarde. Menciis la patrino de Maja ke ŝi nun 
laboras kiel simpla purigistino en iu 
ambulanco kvankam ŝi finis la ekonomian 
mezlernejon.

Ankaŭ nun mi bone memoras la 
vizaĝon de tiu ĉi juna nigrohara dika virino 
vestita en nigra vestaĵo. Ŝi havis belegajn 
bluajn okulojn, la vangojn ruĝajn kiel pomoj, 
kaj ŝajnis tre fiera patrino.

Alifoje kiam estis la kunveno por la 
gepatroj ŝi atendis la foriron de ĉiuj, kaj kun 
la larmoj en la okuloj rakontis al mi ke la 
edzo forlasis ŝin, ĉar la tria infano ankaŭ 
estis la knabino. Nun la edzo trovis alian 
virinon, kiu atendas bebon. Dum tiu ĉi 
parolado ŝi tenis per la mano 3-jaran 
blondharan plej junan filinon, kiu nomiĝis 
lerneja. La knabino komprenis neniom, estis 
gaja, ridetis kaj kantis al pupeto, kiun ŝi 
havis en la dekstra mano.

Maja estis bona lernantino, ellernis 
bonege la serban lingvon, kaj ĉe la fino de la 
lernojaro partoprenis iun literaturan 
konkuron, kaj ricevis kiel la premio 10 

librojn. Tiujn librojn mi sendis al Ljubljana al 
ŝi, ĉar tiutempe Maja plu ne vivis en nia 
urbo.

Ankaŭ mi ne forgesis Tanja, la 
fratinon de Maja, kiu estis ankaŭ mia 
lernantino, ĉar estis nur unu jaro malpli aĝa. 
Tanja estis nigrohara belulino kun bluaj 
okuloj, ĉiam ridetantaj. Ne estis ŝi bonega 
lernantino kiel Maja, sed tre simpatia kaj kara 
knabino. Ŝajnis al mi ke ankaŭ ŝi kiel eta 
lerneja, ne komprenis ankoraŭ tute la 
situacion de la familio.

Maja kiel la plej aĝa estis tre serioza 
kaj ofte plendis, ĉar ĉion ŝi komprenis 
bonege. Laŭ la vortoj de la patrino, Maja tre 
similis al la patro kaj amis lin, volis lin viziti 
ofte.

Post du jaroj, en Junio venis la 
patrino kaj diris ke ŝi decidis reveni en 
Slovenion, ĉar la parencoj trovis al ŝi iun 
oficistan postenon en iu vilaĝo proksime de 
Ljubljana. En nia urbo oni diris ke ne estas 
eble baldaŭ trovi iun oportunan laboron por 
ŝi.

Kiam mi lastfoje vidis la patrinon, ŝi 
pardon-petis pro la malnova verda telero el 
argilo, kiun donacis al mi Maja, aldonante ke 
ili donacis al mi ĝin por ke mi ilin ne forgesu.

Do, ankaŭ vi vidas ke mi ilin ne 
forgesis ankoraŭ. Mi supozas ke Maja kaj 
Tanja nun estas studentinoj aŭ memstare 
laboras.

Branka Leontic. Ŝabac (Jugoslavio). 
Novembro 1990.



Sinjorino Aŭrora

Estis marta suna tago kiam mi 
hazarde renkontis ŝin en la centro de nia 
urbeto. Ŝi havis grizan hararon kaj tristan 
mienon. Per unu mano ŝi tiris ĉareton kun 
kelkaj aĉetitaj varoj en la apuda vendoplaco. 
Kiam ŝi rimarkis min, tuj haltis. Mi ekvidis 
ŝian amaran rideton. Aŭrora kaj mi iam estis 
koleginoj. Nun ŝi estis emeritino dum kelkaj 
jaroj, ankaŭ vidvino. Ŝi rakontis ke ŝi vivas 
izole kaj senvole, tro suferanta pro la morto 
de la edzo. Aŭrora menciis ke en ŝia 
najbareco vivas parencoj de ŝia edzo kun 
propraj familianoj; ofte ili invitas ŝin eĉ 
kunvojaĝi sed nenion akceptas. Ŝi diris ke ŝi 
fariĝas apatia kaj revas pri nova renkontiĝo 
kun la edzo en alia mondo, eĉ tre baldaŭ.

Aurora kore invitis min viziti ŝian 
domon, kiu estis en unu ĉefstrato de nia 
urbeto. Mi tiam havis urĝan laboron, 
akceptinte la inviton, mi daŭrigis mian vojon. 
La marta tago estis agrabla, la sunradioj 
karesis min, ĉio estis gaja ĉirkaŭ mi, sed 
tristaj vortoj kiujn ŝi diris revenadis en mian 
menson. Aŭrora ankaŭ rakontis al mi kun 
larmoj en la nigraj okuloj ke ŝi estas la plej 
ĉagrenita matene, ĉar ŝia edzo dum la pluraj 
jaroj de ilia geedzeco kunportis al ŝi la 
matenmanĝon en la lito. Nun kiam li plu ne 
vivas, ŝi ne estas kapabla matenmanĝi.

Por momento mi revenis an la realan 
vivon, ĝuste kiam mi petrepasis la 
ĉerkvendejon. Tuj mi rememorigis la 
entombigon de iu nia juna kolegino, antaŭ 
kelkaj jaroj. Dum trista ceremonio, bopatrino 
de tiu ĉi morta kolegino tre ploris kaj ege 
kriis. Malantaŭ mi iuj virinoj parolis ke tiu ĉi 
ploranta virino estas tre sperta kun viroj. 
Kvankam estas tre simpla persono, ŝi kutime 
allogas intelektulojn. Tiuj virinoj starantaj 
malantaŭ mi menciis kelkajn nomojn de 
amantoj de la ploranta virino. Mi estis 
surprizita kiam mi aŭdis la nomon de la edzo 
de Aŭrora. Amarecon mi sentis pro la 
klaĉado dum la neoprtuna momento. Sed 
kelkaj monatoj poste, mi denove tute 
hazarde oksciis pri aliaj aventuroj de la kara 
edzo de la sinjorino Aŭrora.

La marta bela tago ankoraŭ daŭris. Mi 
finis mian urĝan laboron, kaj iris hejmen. Nun 
mi devis peterpasi unu puton, sur periferia 
strato. Tie estis semaforo, kaj mi devis halti. 
En Tiu ĉi momento aperis en mia memoro la 
renkontiĝo kun Aŭrora tuj post ŝia 
emeritado. Estis krepusko kiam ŝi ankaŭ 
devis atendi la semaforon, sed aliflanke de la 
strato, ŝi vidis min kaj atendis por paroli. 
Tiam ŝi estis malkontenta, ĉar ŝia bofilino ne 
permesis vidi la nepon. Fakte Aŭrora estis 
ontraŭ la edzeco de la propra filo kun tiu ĉi 
virino, nun jam ŝia bofilino. Mi memoras ke 
tiam Aŭrora ploris dirante ke ankaŭ ŝia filo 
neniam entreprenas ke la nepo ekkonu la 
avinon Aŭrora. Kiel kutime, Aurora invitis 
min veni por iomete babiladi.

Bletfn
Alvenis septembro, do pasis kelkaj 

monatoj de nia renkontiĝo en la centro de nia 
urbeto. Unu amikino informis min ke Aŭrora 
memmortigis al maniero kiel iu romano.

Ŝi preparis dimanĉan tagmanĝon, 
invitis la filon kaj la filinon, kiu vivis kun edzo 
kaj filo en alia urbo. lli babiladis, tagmanĝis, 
kaj poste ili iomete kverelis. En iu momento 
Aŭrora eniris la alian ĉambron. Post mallonga 
tempo ŝi revenis, dirante ke ŝi fortrinkis 
venenon. Dum la gefiloj gapis unu al aliaj, ŝi 
falis.

Aŭrora estis preta denove renkonti la 
edzon, sed je alia mondo. Eble nun denove ŝi 
ricevadas la matenmanĝon en la lito.

Branka Leontiĉ (Jugoslavio)



Unue mi devas konfesi, ke mi multe hezitis, ĉu skribi aŭ ne ĉi tiun travivaĵon mian, ĉar la 
temo, kiel vi konstatos dum la legado, estas tre komplika kaj eĉ... iom malbonodora. Sed fine, 
kaj post pritaksi ĉiujn aspektojn, ĉu favorajn, ĉu malfavorajn, mi dicidis surpaperigi tiun strangan 
momenton de mia vivo. Krome mi jam ofte verkas pri ege seriozaj temoj, do mi rajtas okpiĝi pri 
iomete ridigaj aferoj, ĉu ne?

Eĉ la titolo ne plaĉas al mi. Eble mi devis kaŝi mian nomon, sed kial trompi la legantojn?. 
Ĉu mi rajtas tion fari?. Nu, mi decidis jene: antaŭ ĉio la veron, kaj la veron vi legos se vi kuraĝos 
plulegi ĝis la fino.

Ĉu vi troviĝis en Kastilio dumprintempe? Ĉu vi ĝuis tiujn majajn tagojn kiam la suno 
subiras kaj la nokto alvenas trankvile, kiam la taglumo malrapide estingiĝas?. Poste alvenas tiuj 
noktoj helaj, kun brilantaj steloj, lli, la steloj, tiom brilas kaj ŝajnas tiom proksimaj, ke kvazaŭ 
permane ni povus ilin atingi. Dum tiuj unuaj horoj de la nokto la fenestroj de la domoj estas 
malfermitaj cele de ke eniru malvarmetan aeron en la domon. Malantaŭ tiuj fenestroj trankvile 
sidadas la familio, ĉu ripozante aŭ simple en familia rondo. La kvieteco estis kompleta, eĉ flugo 
de kulo estus aŭdebla. Evidente ĉi tiu travivaĵo mia okazis antaŭ multe da jaroj, kiam la televido 
ankoraŭ ne ekzistis. (Jes, geamikoj, mi tiom estas maljuna).

Nu, dum iu el tiuj noktoj, mi tre trankvile promenadis surstrate. Subite venis al mi la 
neceso eligi aeron el miaj intestoj, alivorte, estis al mi necesa furzi. Mi ne hontas diri ke mi tuj 
estis preta fari tion, sed, karaj geamikoj, eĉ mi mem estis surprizita: la bruo de tiu furzo estis 
tiom granda ke kelkaj najbaroj ŝovis siajn kapojn for de la fenestroj por scii kio okazis. Eĉ geparo, 
kiu sin reciproke karesadis ne tre malproksime de mi, ĉesis sian amindumadon. Ĉiu demandis: 
kio okazis?, kio faris tian bruon?, ĉu falis iu domo?, ĉu eksplodis io?. Oni komencis fari multajn 
komentariojn. La internajbara babilado pligrandiĝis pli kaj pli. Ĉiu miris pri tiu stranga kaj forta 
bruo. Sajne ĉio restus sen pli alia klarigo, kiam maljunulino, sendube pli sperta ol la ceteraj 
genajbaroj, krie diris: mi jam scias kio okazis: tiu Serrano eligis furzon, ĉar mi flaras malagrablan 
odoron.

Kio okazis!, patrino mia!, Kion diris tiu maljunulino?. Eksplodis lavango de insultoj al mi: 
porko, malbone edukita homo, ĉu vi ne hontas?. Kvankam mi devas diri ankaŭ ke samtempe 
eksplodis ankaŭ grandega kolektiva ridego. Mi mem ridegis, sed samtempe mi devis min ŝirmi, 
almenaŭ spirite, kontraŭ tioma amaso da insultoj.

Estis paradoksa momento, nur la ridegoj estis sinceraj; la insultoj, laŭ mia opinio, iom estis 
hipokritaj, ĉar, kiu ne furzis iam surstrate?

La sekvan tagon la notico estis konata en la tuta vilaĝo. La komentarioj pri la furzo de S- 
ro. Serrano estis la ĉiutaga kaj konstanta temo. Eĉ dum la manĝadoj, kiel mi poste sciis, oni 
parolis pri ĝi. Kompreneble, oni demandis al mi: kio okazis. Serrano?, ĉar tiu furzo estis furzo de 
azeno, ili aldonis.

Mi mem ne povis tion klarigi. Mi pensis ke tiu furzo estus kiel multaj aliaj, sed jen, ke ĝi 
ŝajnis forta tondro. La sekvantaj tagoj estis malagrablaj por mi; ĉiuj rigardadis min. Oni ofte diris 
al mi: nu. S-ro. Serrano, sendube nun vi restas trankvila. Vi ja estas sana; kian forton vi havas, 
diris aliaj. Oni rigardadis min duonokule. La knaboj eĉ demandis min: ĉu estas vero , S-ro. 
Serrano?, ĉu vi tiom estas furzema?

Sed mia furzo, paciencaj gelegantoj, havis historian transcendon. Ĝi fariĝis lim- 



referencaĵo. Komenciĝis nova epoko por la vilaĝo. Antaŭ kaj post la furzo de S-ro. Serrano, oni 
diris. Poste, post pluraj jaroj, kiam mi revenadis al la vilaĝo, mi bone povis tion konstati. Se io 
aperas neklara pri la ĝusta dato, tuj oni diras: jes, tio jam okazis antaŭ la furzo de S-ro. Serrano; 
aŭ inverse. En aliaj okazoj oni diras: tio ne povis esti tiam, ĉar tiutempe ankoraŭ ne estis eliginta 
S-ro. Serrano sian faman furzon. Eĉ se oni deziras bone precizigi la ĝustan lokon de iu strato, tuj 
oni diras: jes, jes, estas tie, apud tiu loko kie S-ro Serrano dispelis sian furzon. Bedaŭre ankaŭ 
por mi restis kroma nomo: jam oni konas min kiel Serrano la furzema. Tio ja multe ĝenas min; 
ne plaĉas al mi tiu adjektivo, sed, kion fari?

Post tiu sperto, vi ja povas kompreni kion okazas al mi. Mi ne kuraĝas furzi eĉ se 
kontrolite. Kun mia amikaro kaj gefamilianoj mi ĉiam estas timema, ĉu subite mi sentos tiun 
neceson?, mi pensas. Sed kiam mi iras al mia vilaĝo, mi detenas min pri nenio. Mi ja devas 
pluteni mian famon, ĉu ne? Kvankam kun miaj malnovaj vilaĝaj amikoj, kiam eblas la renkontiĝo, 
tiu okazintaĵo ege amuzigas nin. Ni ridas, kiel feliĉaj kaj senpekaj infanoj kaj eĉ mi supozas ke 
multaj envias min.

Sendube iu el vi, karaj geamikoj, iam troviĝis en simila situacio. Eble sen tiom da bruo. Tial 
vi bone komprenos min kaj mi ne dubas ke vi estos indulgaj al mi. Dankon.

Luis Serrano Perez, 
la 1-a de februaro - 1991

anoncoj
dum unu jaro al kompetenta samideano, kiu 
dum la jaro antaŭa al la komenco de la 
kongreso laboros por ties organizado.

Esperantaj Labortagoj.- Malaga.

Andaluzia Esperanto-Unuiĝo anoncas siajn 
"Esperantaj Labortagoj"-n, kies ĉefa temo 
estos "La varbado de esperantistoj". La 
Seminario okazos en la Restadejo "Cristo 
Rey", en Torrox (Malaga), de la 7-a ĝis la 
13-a de Oktobro 1991.
Dum la tri unuaj tagoj la partoprenantoj 
disponos je la necesaj elementoj por turismi 
tra tiu bela hispana regiono.
Pli da informoj oni povas peti al: Andaluzia 
Esperanto-Unuiĝo. Poŝtkesto 864.- 29080- 
MALAGA (Hispanio).

UNIVERSALA KONGRESO 
VALENCIO 1993

Kelkaj samideanoj daŭrigas la 
malavaran helpon por financi tiun kongreson, 
kies unua celo estas kolekti la sumon de 
2.000.000 da pesetoj, kiun oni dediĉos: la 
duono, kiel garantia kapitalo postulata de 
UEA al la OKK, kaj la alia duono kiel pago

La nuna stato de tiu konto estas:

Sumo bezonata ................... 2.000.000 Ptoj.
Donacoj ricevitaj ...................... 325.000 "

Mankas por niaj bezonoj . 1.675.000 "

Eblas, se la efektiva kunlaborado ne 
estus sufiĉe kontentiga, kiel ĝis nun, ke ni 
troviĝos antaŭ veraj financaj problemoj en la 
organizado de tiu Universala Kongreso en 
Valencio okazonta en 1993.

La Valenciaj esperantistoj, kiuj 
provizore prizorgas ĉi tiun servon tutkore 
dankas la financan helpon de la ĝisnunnaj 
kunlaborantoj. Por tiuj kiuj deziras sendi 
rekte donacojn, la adreso de la konto estas:

Grupo de Esperanto Valencia UK-93 
Cuenta Corriente n-o. 3100537732 
Caja de Ahorros de Valencia, 
urbana n-o. 0069 Marchalenes 
C/Mdlaga, 37.- 46009-VALENCIA.

★
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KIO OKAZUS, 
SE NE ESTUS LITOJ NEK REVOLVEROJ?

Luis Serrano Perez

La litoj kaj la revolveroj havas gravan 
influon en niaj vivoj. En multaj okazoj ili 
estas bazo por psikologiaj problemoj. Niaj 
geknaboj kaj multaj plenkreskuloj vivas 
sub la mesaĝo de la litoj kaj de la revolve- 
roj.
Pro la televido, hodiaŭ la homo spektas pli 
grandan kvanton da filmoj ol ĉiam antaŭe, 
precipe se tiuj filmoj estas modernaj, de la 
lastaj jaroj. Preskaŭ la tuto de la nunaj 
havas kiel plej taŭga interpretisto ĉu la 
liton, ĉu la revolveron. Ni supozu, ke oni 
malpermesus la uzadon de ambaŭ "objek- 
toj", la lito kaj la revolvero; kio okazus?. 
La respondo estas facila. Multaj filmoj ne 
ekzistus kaj kompreneble ankaŭ ne ekzistus 
multaj kindirektoroj. Tio estas evidente.
La utiligo de la revolveroj, precipe tro- 
viĝas ĉe la usonaj filmoj. Rigardu, konsta- 
tu tion. Estas dekoj kaj dekoj da filmose- 
rioj, kies ĉefa rolanto estas la revolvero. 
Aparte, kompreneble, restas tiuj filmoj pri 
la famega "Ŭest-Ameriko". Mortigo kaj 
mortigoj estas la fundamenta bazo, la 
filozofio de tiuj filmoj. La perforto estas 
reg*o kaj sinjoro.
Oni diras, mi legis omentariojn pri tio, ke 
S-ro. Reagan impulsis tiujn filmojn, por 
apogi sian programon pri armigado. Oni 
stimulis kaj apogis la filmojn pri scienca 
fikcio, cele de onvinki la civitanojn kaj 
alilandanojn pri la neceso, taŭgeco kaj 
sukceso de la "Milito de la Galaksioj". 
Poste venis tiuj filmoj Rambo-stilaj por 
montri al la mondo la superecon de la 
usona homo. Tre ofte la filmoserioj ne 
venas hazarde kaj ili estas bone planitaj de 
la altaj instancoj. Evidente, neniu registaro 
rekte postulas tiujn filmoseriojn, sed ili 

jam apogas aŭ financas tiujn filmojn, kiujn 
konsideras plej taŭgaj por siaj politikaj 
celoj, Kaj kion diri, pri tiuj serioj longaj 
pri policistoj, gansteroj kaj drogokomercis- 
toj?. Abundas revolveroj samkiel aliaj plej 
rafinitaj armiloj, kaj mortigitoj, pliaj mor- 
tigitoj. Kia feliĉo!, kiom inteligentaj kino- 
direktoroj!. Kio okazus, se oni malperme- 
sus la uzadon de la revolveroj en la fil- 
moj? Revolvero en la manoj de direktoro 
ĉiam estas uzata sammaniere. La "malbo- 
nuloj" pafadas konstante sed neniam trafas 
tiujn al kiuj estis destinitaj la kugloj. Male 
okazas je la alia flanko, la "bonulo" ĉiam 
atingas sian celon kaj eĉ okazas ke per unu 
pafo mortigas du homojn. La revolveroj en 
la kino estas pruvo de la malgranda inteli- 
genteco de la nunaj direktoroj. Oni povas 
aserti, ke la usonaj filmaj serioj bedaŭ- 
rinde baziĝas nur sur tiaj armiloj. Malmul- 
te oni povas lerni per tiuj absurdaj filmoj. 
Eble per ili oni montras al ni la filozofion 
de nia sociordo kaj la mensa fiasko de nia 
generacio.
La alia granda ilo en la manoj de la kindi- 
rektoroj estas la lito. Kvankam ne mankas 
tiu ripozejo en la usonaj filmoj, ĝi pli 
abundas en la hispanaj filmoj. Pluraj his- 
panaj direktoroj, kiuj hodiaŭ havas relati- 
van famon, ŝuldas sian popularecon al la 
lito. Kompreneble, multaj hispanaj aktori- 
noj ŝuldas sian famon al la lito. Mi deziras 
ne mencii nomojn, ĉar vi bone konas ilin. 
Kion farus tiuj kindirektoroj sen litoj? 
Absolute nenion. Finiĝis la frankisma 
epoko kaj aperis la nomata libero. La 
hispano, bremsita dum tiom da jaroj, tuj 
celis reakiri la tempon perditan. La nego- 
ciistoj de la kino tuj vidis ke antaŭ ili 



prezentiĝas gravaj monfontoj kaj ne hezitis 
financi tiujn filmojn. Aperis novaj kaj 
junaj kindirektoroj, kiuj per malmulte da 
mono, uzante la liton kaj ĉarmajn" aktori- 
nojn, realigas tiajn filmojn, tre ŝatataj de 
la publio. Jes, jes, ne mankas junulinoj ke 
nome "de la arto" ne dubas eĉ momenton 
disponigi sian korpon tiucele. Mi ne kom- 
prenas, kial ili sin nomas "artistinoj", mi 
opinias ke ili devus aldoni "de lito", tio 
estas, "artistinoj de lito-scenoj".
Tiuj filmoj de la fama B.B. estas absolute 
senpekaj kompare al tiuj, nuntempe ekzis- 
tantaj en Hispanujo. Mi ankoraŭ ne scias 
kian artan valoron havas tiuj filmoj. Oka- 
zas, ke oni metas absurdajn scenojn de 
pornografio en iuj filmoj sen ia konkreta 
celo. Mi memoras pri filmo, kiu komen- 
ciĝas jene: aperas purigistino, venas spor- 
temulo, kaj sen iu ajn vorto ili koitas; 

tiu jam estas la unua sceno de la filmo. 
Detale oni montras tiun seksan agon. 
Finiĝinte la menciita sceno la du gaektoroj 
foriras kaj eĉ vorton ili ne diras. Kion oni 
povas lerni el tiuj filmoj?. Kompatindaj 
direktoroj kaj kompatindaj geartistoj!.
Hodiaŭ malfeliĉe, la kino falis en grandan 
apation, sen grandaj ideoj. Ĉu ĝi reprezen- 
tas la mensan situacion en kiu troviĝas nia 
socio, sen altgradaj celoj de kunvivado?
Nu, ni esperu ke iam la kina arto reakiros 
sian antaŭan kategorion kaj prestiĝon. Ke 
ĝi estu instrumento de kulturo. Ke la 
revolveroj kaj la litoj estu uzataj nur kiam 
ili estos necesaj (prefere, la revolveroj 
neniam) kiel simplaj instrumentoj por 
produktado de filmoj!.

----★----

Fundadon Esperanto 
premiis Ia C.O.-n de HEF

La patronaro de Fundacion Esperanto, 
kunveninta en sia sidejo de Zaragoza la 15- 
an de junio 1991-a, unuanime decidis aljuĝi 
la premion "Ines Gaston" al la Centra 
Oficejo de HEF en Madrido por rekompen- 
ci ĝian agadon dum la lastajara, kaj stimuli 
la daŭran disvolviĝon de ĝia moderniĝo.

Enrique Piquero, sekretario 

sabaton (jar-raporto, financoj, debato pri 
organizado, preparlaboro de UK, ktp.) 
La dua Lirika Festo alportos tre pozitivan 
surprizon: la profesi-nivelan koruson 
Verda Stelo. Kadre de la ASKH s-ro 
Serrano prelegos pri "Legado de la verko 
Don Kihoto laŭ alitipa vidpunkto", kaj 
okazos prov-lecionoj pri la Preuniversitataj 
Kursoj, surbaze de specifaj studkajeroj.
Ekster la prikongresaj temoj oni decidis 
eldoni flugfolion taŭgan por varbilo-ali- 
ĝilo, kaj periodan informilon en la hispa- 
na.

* Estrar-kunveno de HEF en Madrido.-
Profitante inviton de la Ministerio 

por Edukado al s-ro Prezidanto Alonso 
Nunez, parto de la HEF-estraro, kune kun 
s-ro Francisco Cabezas, kunvenis en Ma- 
drido la 8an kaj 9an de novembro por 
pritrakti ĉefe la venontan kongreson en 
Merida.
La kongreso okazos de la 30a de aprilo ĝis 
la 3a de majo de 1992. La plej granda 
parto de la "interna" laboro okazos la

Grava anonco
pri la Merida Kongreso

Tial ke al Merida jam alfluas hote- 
laj rezervopetoj por EXPO-92, estas nece- 
se antaŭmendi jam rezervon. Do, ĉiu ebla 
partoprenonto aliĝu tuj por ricevi de la 
kongresa respondeculo, Francisco Cabe- 
zas, la necesajn informojn, kaj eviti ajnan 
loĝ-problemon. HEF tute ne respondos pri 
mankoj tiurilate ĉe malfruaj aliĝintoj.



Rendevuo kun la Sinjoro

Nia tremanta civilizacio, la mondo de la maŝinoj kaj de la telefono, kreas bruantan kaj 
agitantan medion. Por multaj personoj, la transistora radio estas la plej ŝatata akompananto 
kaj, kiam finfine oni povus ĝui la noktan trankvilecon, la televidilo submetigas nin al ĝia 
magio.
Estas vero, ke trenata de la kirloventego de sonoj kaj bildoj, la hodiaŭa homo vivas en ĉiuj 
lokoj samtempe, escepte de sia hejmo. La kredanto scias, ke li ne povas aŭdi senpune ĉiujn 
strangajn voĉojn. Pli ankoraŭ, estas devoj, kiujn li ne povas flankiĝadi. Jesuo diris:

"Sed vi, kiam vi preĝas, eniru en vian 
ĉambreton, kaj ŝlosinte vian pordon, preĝu 
al via Patro, kiu estas en la ĉielo; kaj via 
Patro, kiu vidas en sekreto, vin 
rekompencos."

(Santa Mateo 6: 6)

La Dia komunio, la spirita forto kaj la 
respondo al la preĝado postulas ĉi tiun 
kondiĉon. Por kreski, la nova vivo de la 
kredanto necesas tiujn silentajn tempojn, 
tiam estas kiam la animo realigas sian 
propran komunion kun Dio pere de la 
preĝo kaj la atenta legado de la vorto. 
Nur oni povas vere aŭskulti Dion, kaj 
paroli al Li. post la MALFERMADO DE 
LA PORDO DE LA ORO rekte al la 
ĉielo.

"Jen mi staras ĉe la pordo kaj frapas; se iu 
aŭdas mian voĉon kaj malfermas la 
pordon, mi eniras al li kaj manĝos kun li, 
kaj li kun mi."

(Apokalipso 3: 20)

"Kiu havas miajn ordonojn kaj observas 
ilin, tiu estas, kiun mi amas; kaj kiu min 
amas, tiu estos amata de mia Patro, kaj mi 
amos lin, kaj elmontros min al li."

(Sankta Johano 14: 21)

"Jesuo respondis kaj diris al li: Se iu min 
amas, tiu observos mian vorton; kaj mia 
Patro lin amos; kaj mi venos al li kaj faros 
loĝon kun li."

(Sankta Johano 14: 23)

Sed ĉu sufiĉas silenta ĉambro por trovi 
pacon? Ĉi tiu pordo de la koro ne devas 
esti fermita sur ni mem pro la egoismo kaj 
la indiferenteco, ankaŭ ne fermita al la 
profesiaj, familiaj aŭ mondaj problemoj. 
Dio respondas la alpreĝon de siaj filoj, 
ankoraŭ meze de tumulto de la homamaso; 
sed la interna vivo postulas esti formata en 
la sola onversacio kun la Patro. Altprezan 
rendevuon, kiu Dio donas al ni kaj al kiu 
Li neniam forestas.

t Kristano.
SENPAGA NUMERO DE "HEROLDO DE ESPERANTO"

Sufiĉas sendi poŝtkarton al la redakcio de "Heroldo de Esperanto” 

(adreso: Via Sandre 15, 1-10078 Venaria Reale (To), Italio), por senpage 

ricevi ekzempleron de la duobla numero de la gazeto kun ilustrita raporto 

pri la U.K. en Bergen-

Kiel ciuj scias, la grand-formata "Heroldo de Esperanto”, fondita en 

1920, de pli ol 70 jaroj estas la plej ofte aperanta kaj la plej populara 

internacia periodaĵo en la lingvo de Zamenhof.



INSTRUU VIAN FAMILION

Per la profeto Jozefo Smit, la Sinjoro diris al ni "... studu kaj lernu kaj ekkonu ĉiujn 
bonajn librojn, lingvojn, idiomojn kaj homojn." 

(Doktrino kaj Interkonsentoj 90:15)

Prezidanto Harold B. Lee diris, ke la plej 
grava laboro, kiun oni povas fari estas niaj 
hejmoj. (Fortigu la hejmon, paĝo 7-a)
Ĉi tiuj deklaracioj donas al ni fundamenton 
por instrui Esperanton en niaj hejmoj.
Kiam ni instruas niajn familiojn pri la 
Internacia Lingvo, ni donas al ili gravan 
ŝlosilon por internacia amikeco kaj 
interkompreno.
Skribi al amikoj en fremdaj landoj esta 
ĝojo, kiu komenciĝas kiam ni komencas 
lemi sufiĉe por tion fari, kaj ĉi tio povas 
daŭri dum la tuta vivo. Per korespondado 
kun esperantistaj amikoj, ni lernas, ke ĉiuj 
homoj estas vere fratoj. Kulturaj diferencoj 
estas nur kulturaj diferencoj. Tiaj 
diferencoj ne izolas nin, sed faras la vivon 
pli interesa. Senkonsidere pri raso, kredo 
aŭ nacieco, ĉiuj homoj havas similajn 
problemojn. Por tiuj kiuj loĝas

malproksime de aliaj esperantistoj, la 
familia instruado povas esti valora. Ni 
memoras pli, kiam ni instruas ol kiam ni 
simple lernas. Por la instruado al niaj 
familioj, ni kreas fonton de pliboniga kaj 
plejofta lingva uzado.
Ne diru, ke vi ne povas instrui lingvon. 
Viaj gepatroj instruis al vi paroli lingvon, 
kiu estas multe pli malfacila ol Esperanto. 
Se vi havas gefilojn, vi eble jam instruis al 
ili nacilingve.
Kial vi ne povas al ili alilingve?
La metodoj por instruado estas multaj. Vi 
povas nomi objekton dum familia 
ekskurso. Vi eble helpos familianojn 
korespondi kaj skribi taglibron. Elprovu 
ĉion kaj trovu la plej bonajn metodojn por 
via familio.
La provoj kaj penoj de via familio en la 
lernado de Esperanto estos rekompecataj!

Artikolo verita de Dennis Asburi (Usono) 
kaj publikigita de Ia revuo ESPERANTA MORMONARO.

LINGVOINSTRUISTO SERĈATA

Jam tutmondan famon akiris la eksperimenta bazlerneja klaso de la Fondaĵo Talento, 
kie 12 infanoj ellemis Esperanton tiel, ke ili jam lernas kelkajn aliajn studobjektojn per 
Esperanto. Post du jaroj de Esperanto-lernado, la 8-jaraj infanoj komencos lemi (ĉi- 
septembre) la duan fremdan lingvon. Estus tre grave por la eksperimento kaj ankaŭ por 
la disvastigo de Esperanto, se la duan lingvon instruus al ili denaska parolanto de la 
koncerna lingvo - pere de Esperanto. Do ni serĉas instruistaron, kiu flue parolas 
Esperanton kaj povus instrui intense la anglan, francan, germanan, hispanan aŭ italan 
lingvon al la infanoj dum almenaŭ du jaroj. Ni garantios por ŝi/li senpagan loĝadon kaj 
salajron sufiĉan por normalaj vivo kaj laboro en Hungario. Pedagogoj pretaj entrepreni 
tiun ĉi unikan taskon bonvolu urĝe skribi al la Fondaĵo Talento, Budaors, Pf. 102, H- 
2041, Hungario; telefono: (36-1) 153-7154 aŭ 173-3008.



Salutoj 
kaj 

informiĝo 
en la vilaĝo

La plej grava problemo por vilaĝano, kiu 
dum iuj jaroj restis for de sia naskiĝloko 
kaj deziras reveni dum ferio, estas la 
salutado. Ĉu vi scias, kiom da manoj 
etendiĝas por premi ilin?. Sed la demando, 
kiun vi faras samtempe al manprenoj estas: 
Nu, al kiu apartenas tiu, tiuj manoj?. Ĉar 
fakte, post periodo de kelkaj jaroj for de la 
vilaĝo, la vizaĝaj trajtoj ŝanĝiĝas. Kion 
fari?. Oni devas daurigi la konversacion, 
kiu apenaŭ varias. Kiel vi fartas?, Ĉu vi 
havas multajn filojn?. Jam de antaŭ multaj 
jaroj vi ne venas al la vilaĝo. Oni devas 
reciproki ankaŭ per kontrolitaj demandoj 
kaj iom post iom, oni devas esti tre lerta 
por koni la identecon de la afabla 
salutanta. Demandi pri la familio ankaŭ ne 
estas facila afero, ĉar, ploretoj aperas se 
mortis iu familiano. Vero estas, ke baldaŭ 
aperas la konsolaj vortoj kaj la konversacio 
reakiras sian viglecon. Tamen se vi 
demandas pri filoj kaj eĉ nepoj, la afero 
estas pli gaja. Tuj oni sciigas al vi la 
nombron de la idaro, kaj se vi estas tre 
pacienca homo, ankaŭ oni informas vin pri 
la nomo de ĉiu, ne forgesante la aĝon de 
ĉiu. Pere de tiu inteligenta paroligo al la 
salutanta, vi povas malkovri pri kiu 
najbaro aŭ samvilaĝano vin salutas. Kiam 
ĉi tiuj urĝaj kaj necesaj demandoj jam 
estas bone klarigitaj kaj pli aŭ malpli oni 
scias pri la identeco de nia kara kaj 
malnova konatulo, trankvile vi povas 

daŭrigi vian vojon. Kvankam oni devas 
aldoni, ke tiu situacio povas ripetiĝi ofte 
dum la restado. La scivolemo de la 
vilaĝanoj estas grandega. La postaj 
komentarioj inter la salutintaj ne ĉesas 
dum longa tempo. Unue ili analizas la 
fizikan aspekton. Antaŭ kelkaj jaroj reveni 
grasa al la vilaĝo estis konsiderata kiel 
provo, ke oni vivis bone. Nuntempe la 
opinioj jam estas aliaj.. Ho, vei, ili krias 
se vi estas dika, kaj aliaj opinioj ne estas 
tre afablaj; por la homoj de la vilaĝo, 
dikulo estas tiu homo, kiu ne scias bone 
zorgi sian dieton. Ili jam moderniĝis. 
Ankaŭ ne konvenas aperi maldika ĉar ili 
tuj pensas. Patrino mia!, kiom malgrasa li 
estas, sendube li havas grandan malsanon. 
Poste venas la riĉeco aŭ la laborposteno. 
Se vi alvenas "kun multe da mono", vi ja 
estas ege inteligenta homo. Tamen se 
ekonomie vi ne progresis, antaŭ la okuloj 
de viaj samvilaĝanoj vi aperas kiel homo, 
kiu ne sukcesis. Ofte oni akceptas la 
fakton, ke li estas inteligenta, sed por 
akaparado de mono, li ja estas perfekta 
azeno. Evidente, edzino kaj gefiloj ne 
restas for de tiu vilaĝa kontrolo. En postaj 
interparoladoj la informoj amplesiĝas, kaj 
jam oni komencas interesiĝi pri fratoj, 
fratinoj kaj aliaj parencoj. Kiam la 
scivolemo de la vilaĝanoj estas plene 
saturita, vi komencas promeni pli libere 
kaj kun simpla manlevo jam sufiĉas, kiel 
saluto. Ofte, kiam troviĝas granda grupo 
da babilantaj viroj kaj virinoj, sed precipe 
virinoj, la plej konvena konsilo estas elekti 
alian vojon por atingi la celitan lokon.
Tute alia afero estas kiam ĉirkaŭ tablo en 
la trinkejo, aŭ en rondo amika sur la strato 
oni komencas trastudi familiojn kaj 
okazintaĵojn de la vilaĝo. La mortintoj 
estas la protagonistoj de la konversacioj. 
Ofte la jus alveninto suferas korsenton, 
kiam oni informas lin pri la forpaso de 
persono tre amika kaj estimata de li. Sed 
tuj ĉiuj interkonsentas pri neebla solvo de 
tiu situacio. La konversacio tre viglas, 
kiam ne ekzistas interkonsento pri la 
personeco kaj familia deveno de iu 



membro de la vilaĝo. La rezonado fariĝas 
tre komplika. Oni komencas mencii la 
gepatrojn, fratojn de la gepatroj, la 
nevojn, la edzino, kiu ja estis filino de 
sinjoro Perez, kaj ĉi tiu ja estis frato de 
sinjorino Marfa, kaj la filino de ĉi tiu lasta 
geedza paro edziniĝis al teknikisto, kiu 
venis por munti tiun jam malaperintan 
faruno-fabrikon. Malgraŭ ĉiuj historiaj 
detaloj alportitaj de la diversaj rondanoj, 
ne ĉiam estas interonsento kaj iumaniere 
oni studas alian familion, aŭ oni analizas 
la riĉecon de tiu aŭ alia najbaro de la 
vilaĝo. Se oni petas informojn, iamaniere 
sinjoro Petro amasigis tiom da mono, tre 
ofte aperas ridetoj de la rondanoj, poste 
iom post iom ĉiu eksponas sian kriterion, 
je la fino, la konkludo estas la jena: li 
estas unu el la plej riĉaj homoj el la 
vilaĝo. Kiamaniere li povis riĉiĝi tiom 
subite estas afero, kiu apartenas al li mem. 
Tamen serioza konversacio venas al la 
konludo, ke li jam gajnis sian monon per 
normalaj formoj, kvankam ĉi tiu kriterio 
ne ĉiam etendiĝas al ĉiuj monhavuloj de la 
vilaĝo.
Evidente, oni estas demandata pri la vivo 
en la grandaj urboj, kaj la ferianto devas 

detale klarigi la diversajn aspetojn de la 
vivo en la grandaj urboj. Nuntempe, kun 
la televido, la facileco vojaĝi de unu loko 
al alia, kaj pro la fakto, ke preskaŭ ĉiu 
loĝanto en la vilaĝo havas parencon aŭ 
filon for de la vilaĝo, la rakontoj de la ĵus 
alveninto apenaŭ havas efikon inter la 
rondanoj de la vilaĝo.
Dum la restado en la vilaĝo venas novaj 
konversacioj kaj vi daure informiĝas pri la 
plej gravaj vilaĝaj okazintaĵoj. Gi ja estas 
la parola literaturo, kiu iras de patroj al 
filoj konstante. Ne estas libroj, kiuj 
kolektas la vivon de la vilaĝoj, sed la 
maljunuloj estas veraj fontoj. Forpasas la 
homoj sed la gravaj okazintaĵoj estas 
rakontataj al la idaro, kaj la riĉeco humana 
neniam perdiĝas. Aŭdi paroli la 
maljunulojn en la vilaĝoj, estas kvazaŭ 
aŭskulti katedran lecionon pri la loka 
historio.
Fine la feria tempoperiodo finiĝas kaj la 
adiaŭaj salutoj, ne estas tiom longaj nek 
tiom multenombraj kiel tiuj de la reveno. 
Kaj ĉiam kun la samaj deziroj: fartu bone 
kaj ĝis la venonta jaro. Finiĝas alia jaro de 
nia propra vivo.

Luis Serrano Perez

Evoluo de beleco
Ni petas pardonon al niaj legantoj pro la malfrua apero de ĉi tiu 71-a numero de nia 
revuo. Kelkaj katizoj, ĉefe la manko de materialo, trudis al ni tiun prokrastigon de la 
eldono de ei-tiu, kiu estas la sola numero de la nuna jaro I9VI
Eble vi kostatas iujn ŝanĝojn en nia revuo. Parto el la artikoloj de ĉi tiu numero 
estis presigitaj laŭ pli kvalita sistemo ol antaue. Tion oni devas danki al nla samideano 
kaj amiko Miguel Adŭriz, kiu per la lasera presilo de sia komputero kontribuis al la 
plialtigo de la kvalito de nia revuo.
La plibonigo de nla bulteno estas lu el la celoj fiksitaj en nla lasta regiona E-Kongreso 
de la pasinta jaro, pri kiu ni raportis en nia antaŭa numero. Alia dispono de tiu kongreso 
estis ke la revuo aperigu tekstojn ankaŭ en la hispana lingvo kun la celo disvastigi ĝin 
en ne-esperantistaj medioj.
Nu, tiun disponon ni plenumos ekde nia sekva numero, la 72-a. ĉiu teksto kaj artikolo en 
Beleco aperos, krom en Esperanto, ankaŭ en la hispana. Kaj ni distribuos la revuon en 
lernejoj, gimnazioj, universitataj fakultatoj, publikaj bibliotekoj... kaj en ĉiu ajn 
medio kie ni povos propagandi pri la lnternacia Lingvo kaj intenci ties disvastigon.
Do, ni petas, al ĉiuj kiuj povus kunlabori kun ni, la verkadon de materialo por nia revuo, 
atentante pri la ecoj kaj karakteruloj de niaj novaj legontoj. NI devas cerbumi klopodante 
pritrakti temojn interesajn por la homoj de la junaj generacioj al kiuj ni faros konstantan 
alvokon por plifortigi la E-Movadon Restas nur aldoni ke zorgos ni pri la hispanigo de la 
ricevotaj tekstoj, ĉefe tiuj el la fremdaj kunlaborantoj ne konantoj la hispanan lingvon.

La Redakcio
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ĈU VI
Kalkulu kiuj
por ke la aritmetikaj operacioj estu ko- 
rektaj.

SATAS MATEMATIKON ? 
estos la adekvataj ciferoj,

. 3. 6. 7. 9. 10. 1
.Sur la tabulo aperas numeran serion, 
kies numeroj estis ordigitaj laŭ ra- 
'cia kriterio. Kiun ciferon oni devus 
meti post la cifero 10 ?‘

Kiu el la 8 enirejoj estos tiu, kiu kon- 
dukos al la oentra esperanta steleto ? Kompletigu ĉiujn vortojn, sciante ke sur 

la streketoj oni devas lokigi tri sinse- 
kva.in literojn.

fe i ism

_a_ipulat ro a d lino

Solvoj al la enigmoj aperintaj en la 68§ numero 
de "HELECO".

Dividu la figuron je du egalaj 
pecoj laŭ formo kaj areo.


